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«Футбол вдало поєднує

в
собі:
біг,
стрибки,
боротьбу і метання. Для
того,
щоб
створити
хорошу
команду
потрібен
колектив!
Ти
сам
можеш
провести
удар. Але твій товариш у
більш
вигідному
положенні. І ти віддаєш
йому м'яч. В цій грі один
за всіх і всі за одного».
П'єр

де

Кубертен,

ініціатор
відродження
античних
Олімпійських
ігор

Загадки
Цю гру люблять всі на світі:
І дорослі, й малі діти.
М’яч, удар і крики «Гол»Пречудова гра…! (Футбол)
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Всі його ногами б’ють,
Відпочити не дають.
Він не журиться, не плаче –
На зеленім полі скаче. (М’яч)

ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ФУТБОЛУ
Футбол (від англ. Football, «нога - м'яч»), інші назви: сокер,
копаний м'яч) - олімпійський вид спорту, командна спортивна
гра, в якій беруть участь дві команди по одинадцять гравців в
кожній. Футбол є одним з найпопулярніших видів спорту у світі.
У футбол грають м'ячем на прямокутному трав'яному полі (іноді
траву замінюють штучним покриттям) з воротами на двох
протилежних сторонах поля. Метою гри є забити якомога
більше голів; тобто, завести м'яч у ворота супротивника якомога
більше разів. Головною особливістю футболу є те, що гравці (за
винятком воротарів) не можуть в межах ігрового поля торкатися
м'яча руками. Переможцем гри є команда, що забила за час
матчу (два тайми по 45 хвилин) більше голів, ніж супротивник.
Відомо, що футбол з'явився в Англії більш як 100 років
тому, а витоки цієї гри сягають у далеке минуле…
Вперше про гру ногами з м'ячем згадують давні китайські
рукописи. Близько трьох тисяч років тому там була відома гра
Цу - Чу («штовхати ногою»), яка входила до обов'язкової
програми фізичної підготовки воїнів.
Ігри, які нагадували сучасний футбол, були відомі близько
двох з половиною тисяч років тому і в Греції. Дуже популярною
була гра «битва за м'яч». Гравці розподілялися на дві партії
(команди), кожна з яких намагалася провести м'яч на поле
суперника. Ця гра теж була частиною фізичної підготовки воїнів
і більше нагадувала боротьбу чи бокс.
Улюбленим видом тренувань у легіонерів у давньому Римі
теж були битви за м'яч, що нагадують футбол. Однією з них був
«гарпаст», у якому, як і в грецькій «битві за м'яч», гра з м'ячем
поєднувалась зі спортивною боротьбою.
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Ігри, подібні до футболу, були відомі й у рицарські часи.
Але грали в них не рицарі, а ремісники й селяни. У середині XVI
століття в Європі була поширена гра «ля суль». Дві команди
ганяли вулицями й площами шкіряний м'яч, набитий соломою,
щоб забити його в міські ворота. Городянам доводилося робити
на вікнах і дверях спеціальні захисні огородження. Щоб зіграти
в «ля суль», ремісники нерідко кидали роботу. Тому правителі
видавали укази, що забороняли цю гру. Але все одно городяни в
неї грали.
У ті часи футбол вважався небезпечним заняттям. Адже
команди нараховували десятки й сотні людей.
Сучасний футбол виник в Англії. У 1840 році учні деяких
англійських приватних шкіл придумали гру, яка дуже нагадує
сучасний футбол. Гра набула поширення і в 1863 році була
заснована Футбольна ліга - перше аматорське футбольне
об'єднання в світі,
8 грудня 1863 року в газетах було
опубліковано 13 правил гри у футбол, які здобули загальне
визнання, — так народився сучасний футбол.
А в 1888 році було створено професійну футбольну лігу.
Тоді ж почали проводити й чемпіонати країни.
Завдяки британським морякам гра потрапила в численні
портові міста світу, а звідти поширилася на територію країн
Європи, Латинської Америки, Африки, Азії.
До початку XX століття футбол завоював популярність і в
інших європейських країнах. До програми Олімпійських ігор
футбольні змагання входять з 1900 року.
21 травня 1904 року в Парижі було засновано Міжнародну
федерацію футбольних асоціацій — ФІФА. Зараз ФІФА
затвердила 17 правил гри у футбол.
У 1954 році було створено Європейський союз футбольних
асоціацій (УЄФА), до якого входять 52 національні асоціації.
Найпрестижнішим турніром з футболу є Чемпіонат (Кубок)
світу з футболу, який розігрується під егідою ФІФА кожних
чотири роки, і в якому беруть участь національні збірні понад
двухсот країн світу. Це змагання складається з кваліфікаційного
етапу, на якому відбираються 32 найкращі збірні, й фіналу.
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Окрім Кубку світу серед чоловіків ФІФА проводить також
Кубок світу серед жінок, а також низку молодіжних і юнацьких
змагань з віковими обмеженнями для учасників.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФУТБОЛУ
Одними з перших гравців у футбол на теренах теперішньої
України були англійські моряки в одеському порту (70 – ті роки
ІX ст.), які створили і найперші команди (ОБАК — «Одеський
британський атлетичний клуб» створено у 1878), що складалися
лише з англійців. У 1884 році в Одесі було збудоване перше
футбольне поле, гру «football» іноземці намагались
популяризовувати серед місцевого населення.
Саме звідси хвиля популярності покотилася по всій країні.
Усе більше й більше любителів нової гри об'єднувалися в гуртки
і товариства. Спочатку футболісти-аматори збиралися у дворах і
на пустирищах, не маючи відповідної форми, майданчика.
Хлопчаки ганяли м’яч, який часто був ганчір’яний.
Перші правила футбольної гри надруковано у монографії
«Гімнастичні ігри шкільної молоді», яку видав у 1891 році
Едмунд Ценар — професор учительської семінарії у Львові.
1892 р. У Галичині перша демонстрація нової гри відбулася на
ярмарку.
Першу українську футбольну команду "Сокіл" булу
створено у Львові. Початком літопису українського футболу
вважається офіційна зустріч "Сокола" з польською командою.
Найактивніше відреагували на появу нової захоплюючої
гри учні. У багатьох гімназіях України почали з'являтися перші
учнівські футбольні команди.
14 липня 1894 р. - перший футбольний матч в Україні.
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Матч розпочався 14 липня 1894 року о 17:00. Львів'яни
грали у білих футболках та сірих гімнастичних штанцях, а
гості — у білих футболках та синіх штанцях. Поєдинок судив
професор Виробек з Кракова. На стадіоні місткістю 10 000
глядачів зібралося близько 3 000
людей. Гра тривала 7 хвилин — до
першого забитого гола. Цей м'яч провів
другокурсник учительської гімназії
Володимир Хомицький, який діяв на
лівому боці поля. Тактики й стратегії у
діях футболістів майже не було —
головним
завданням
було
проштовхнути м'яч повз воротаря у
ворота. Стійками воріт служили два
прапорці, увіткнуті у землю.
У Львові споруджено пам'ятний
знак на місці першого в Україні
футбольного матчу (Стрийський парк).
Точна дата появи футболу в Києві
невідома, але вже в 1900 р. чехи які
Пам’ятний знак на місці
першого футбольного
працювали на одному з київських
матчу, Львів
заводів, встановили футбольні ворота.
1904 р. Почала виступати перша київська команда.
Восени 1911 р. Утворилась Одеська футбольна ліга.
1912 р. У Санкт-Петербурзі була заснована Всеросійська
футбольна спілка (ВФС), ініціаторами створення якої стали
футбольні ліги Одеси, Києва, Москви, Санкт-Петербурга та
Севастополя, яка з того ж року була прийнята до Міжнародної
федерації футбольних асоціацій (ФІФА).
1921 р. В м. Харкові відбувся перший чемпіонат України.
В ньому взяли участь, крім харків'ян, футболісти м. Києва,
Дніпропетровська, Миколаєва, Одеси, Полтави та Херсона. У
фіналі зустрілися збірна Одеси та збірна Харкова. Рахунок був
0:2 на користь харків'ян. Так збірна Харкова стала першим
чемпіоном України.
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Нині в Україні футбол став справжнім всенародним видом
спорту, яким захоплюється дуже багато людей.
1991 р. Створений головний керівний орган українського
футболу - Федерація футболу України (ФФУ).
1992 р. Вперше в незалежній Україні був проведений
національний чемпіонат України з футболу.
29 квітня 1992 р. Перший матч під егідою ФІФА збірна
України провела в Ужгороді проти збірної Угорщини і програла
1 : 3.
18 травня 1993 р. Першу перемогу збірна України здобула
у шостому матчі у Вільнюсі над збірною Литви — 2 : 1.
7 вересня 1994 р. Перший матч в офіційних турнірах
відбувся в Києві зі збірною Литви з рахунком 0 : 2.
13 листопада 1994 р. Першу перемогу в офіційних турнірах
здобула над збірною Естонії з рахунком 3 : 0.
1998/99 р. – вихід київського «Динамо» до півфіналу Ліги
чемпіонів.
2005 р. Наша збірна на чолі з головним тренером Олегом
Блохіним та капітаном Андрієм Шевченком виборола право
виступати на чемпіонаті світу з футболу.
2006р. Національна збірна України вперше за 15 років
незалежності потрапила на головний футбольний чемпіонат.
Наша команда виступила досить вдало — увійшла до вісімки
найкращих збірних команд світу. Ми здобули у п'яти матчах
чемпіонату світу три перемоги — над Саудівською Аравією,
Тунісом та збірною Швейцарії і двічі поступилися — іспанцям
та італійцям. Аж трьох гравців нашої команди — Максима
Калиниченка,
Анатолія
Тимощука
та
Олександра
Шовковського — було визнано кращими футболістами матчів
чемпіонату. На самому чемпіонаті Україна сенсаційно дійшла
аж до 1/4 фіналу.
2006 р. - друге місце збірної України на чемпіонаті Європи
2006 серед молодіжних команд.
2007 р. – Україна здобула разом з Польщею право на
проведенняЄвро-2012.
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2009 р. - Кубок УЄФА 2009, який завоював донецький
«Шахтар».
Відомими українськими футбольними командами є:
«Динамо»
(Київ),
«Шахтар»
(Донецьк),
«Дніпро»
(Дніпропетровськ), «Чорноморець» (Одеса), «Карпати» (Львів),
«Зоря» (Луганськ), «Металіст» (Харків).

КИЇВСЬКЕ «ДИНАМО»
Історія київського «Динамо» починається з 1927 року.
Відтоді ця славетна команда здобула багато яскравих перемог.
Були в історії команди й тяжкі часи. Про них нагадує
гранітна стела на стадіоні «Динамо», встановлена на честь
футболістів, які брали участь у так званому «матчі смерті» з
гітлерівцями влітку 1942 року в Києві. В матчі виступали
угорські, німецькі та румунські військові частини й дві
українські команди — «Рух» і «Старт» (або ж по-іншому
«Хлібзавод», бо там працювало більшість гравців колективу).
Найвідомішими іграми стали зустрічі «Старту» з командою
«Флякельф», перша з яких закінчилась перемогою українців 5:1
і було проведено матч-реванш. Через 3 дні — 9 серпня
1942 року «Старт» вдруге переміг німців — 5:3. «Динамівці»
грали з командою окупантів, відстоюючи гідність своєї
Батьківщини. В дев'яти матчах вони здобули дев'ять перемог із
загальним рахунком 56:11. Після цих зустрічей відбулися
арешти та розстріли київських футболістів, а гра згодом
отримала назву «Матч смерті».
Після війни команда відроджується. У 1961 році «Динамо»
здобває звання чемпіона країни.

Історична довідка:
 13 разів була чемпіоном СРСР (з 1961 по 1990 р.);
 13 разів - чемпіоном України (з 1991 по 2009 р.);
 двічі - володарем Кубка кубків європейських країн (у 1975 і
1986 роках) та Суперкубка (у 1975 р.);
 фіналіст Суперкубка УЄФА у 1986 році;
 9 разів володар Кубка України (з 1993 по 2007 р.);
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 4 рази володар Суперкубка України (з 2004 по 2009 р.);
 2 рази переможець турніру пам’яті В. В. Лобановського (у
2003 і 2004 роках);
 двічі фіналіст Кубка України (у 2002 і 2008 роках).

ДОНЕЦЬКИЙ «ШАХТАР»
У 1979 році віце-чемпіоном країни стає донецький
«Шахтар», а найкращим бомбардиром та гравцем року
оголошують нападника Віталія Старухіна.
З приходом на пост президента донецького
«Шахтаря» Ріната Ахметова і завдяки вдалим
капіталовкладенням, команда стає гідним суперником для
київського «Динамо».
Донецький "Шахтар" увійшов у трійку найкращих
команд світу.
Вперше в історії незалежної України, український
клуб виграв престижний європейський турнір. Донецький
«Шахтар» в грі з командою «Вердер» (Німеччина) переміг
з рахункам 2:1 і став володарем Кубка УЄФА сезону 2008
– 2009 р..
Історична довідка:
 фіналіст Суперкубка УЄФА у 2009 році;
 4 рази чемпіон України (з 2001 по 2008 р.);
 6 разів володар Кубка України (з 1994 по 2008 р.);
 2 рази володар Суперкубка України (з 2005 по 2009 р.).

ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ
Головним наставником «динамівців» з 1974 до травня 2002
року був видатний футбольний гравець і тренер Валерій
Васильович Лобановський.
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Його знають усі, хто хоч трохи знайомий із футболом, хто
хоч колись увімкнув телевізор під час трансляції матчу за
участю київського «Динамо». Його знає й шанує весь світ.

Біографічна довідка:

Лобановський
Валерій
Васильович

(6 січня 1939,

Київ – 13 травня 2002, Запоріжжя,
Україна), радянський та український
футболіст і тренер. Лівий крайній і
центральний
нападаючий,
вихованець футбольної школи № 1 і
Футбольної
школи
молоді.
Багаторічний наставник «Динамо»
(Київ), на чолі якого двічі вигравав
Кубок володарів кубків. Тричі був
наставником збірної СРСР, з якою
В.В.Лобановський
став віце-чемпіоном Європи 1988.
В
Майстер спорту СРСР. Тренер збірної України у 2000–2001
роках. Нагороджений радянськими орденами «Знак Пошани»
і Трудового Червоного Прапора. Заслужений тренер СРСР та
України. Герой України.
Грав у командах: «Динамо» (Київ) 1957-64 рр.,
«Чорноморець» (Одеса) — 1965-67 рр., «Шахтар» (Донецьк) —
1967-68 рр. Зіграв 253 матчі у чемпіонатах СРСР, забив 71 гол.
1961 року — Чемпіон СРСР.
1963 року — Капітан олімпійської збірної СРСР.
1968 року — Капітан «Шахтаря».
Головний тренер команд:
 «Дніпро» (Донецьк) — 1969-73 рр.,
 «Динамо» (Київ) — з 1974 р.,
 збірної СРСР — 1981-82 рр. ,
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 збірної ОАЕ — 1990-92 рр.,
 збірної Кувейту — 1994-95 рр.
З 1997р — тренер-консультант збірної України.
З 2000 р. — головний тренер збірної України
Колишній
нападник
київського
«Динамо»
Лобановський В.В. з динамівського колективу створює сильну
навіть за європейськими мірками команду. «Динамо» здобуває
Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА 1975 р. «Золотий
м'яч» найкращому гравцю Європи від «Франс футболу» отримує
нападник киян Олег Блохін. Під керівництвом Лобановського
В.В. «Динамо» (Київ) стало чемпіоном СРСР 1974, 1975, 1977,
1980, 1985, 1986 і 1990 років. Володарем Кубка СРСР — 1974,
1978, 1982, 1985, 1987 і 1990 років. Володарем Кубка кубків
європейських країн -1975, 1986
років.
Звання Героя України Валерію
Васильовичу присвоїли за його
заслуги
перед
державою,
за
розвиток футболу, підняття престижу
вітчизняного
спорту,
багаторічну
та
унікальну
тренерську роботу.
На жаль, у 2002 році перестало
Стадіон «Динамо» імені
битися його серце. У столиці
Валерія Лобановського
України – Києві – на його честь
встановлено пам’ятник і названо його іменем стадіон «Динамо».

ВІДОМІ ФУТБОЛІСТИ
Українці пишаються Андрієм Шевченком, Сергієм
Ребровим, Олексієм Михайличенком, Олегом Блохіним, Ігорем
Бєлановим та багатьма іншими футболістами.

ОЛЕКСІЙ

МИХАЙЛИЧЕНКО
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Відомий
український
футболіст,
чемпіон XXIV Олімпійських ігор (Сеул,
1988 рік). Заслужений майстер спорту.
Віце-чемпіон Європи: 1988 р.
Чемпіон України: 2003 і 2004 рр.
Володар Кубка України: 2003 р.
Від 2002 до 2004 р. був наставником
«Динамо» (Київ). Від вересня 2004 року
тренував молодіжну збірну України з якою
став віце-чемпіоном Європи 2006 р. У січні
2008 р. його призначено наставником
національної збірної України.
О.Михайличенко

ІГОР БЄЛАНОВ
Ігор Бєланов - український форвард,
був визнаний кращим футболістом
Європи у 1986 році. Майстер спорту
міжнародного класу (1986 р.). Чемпіон
СРСР 1985, 1986 років.
Володар Кубка СРСР 1985, 1987,
1990 рр. Володар Кубка кубків УЄФА
1986р. Володар Золотого м'яча 1986р.
Виступав за збірну ФІФА в матчі
проти збірної Великобританії (1987 р.) і
за збірну світу проти команди Франції
(1988 р.).
Нагороджений
орденом «За
заслуги» III ступеня (2004 р.).

І.Бєланов

ОЛЕГ БЛОХІН
Олег Блохін — відомий український
футболіст і тренер, один із кращих
нападаючих 70-х років. Чемпіон СРСР 1974,
1975, 1977, 1980, 1981, 1985,1986 років.
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О.Блохін

Володар Кубка СРСР 1974, 1978, 1982, 1985, 1987 років.
Володар Кубка кубків 1975, 1986 років та Суперкубка 1975 р.
Бронзовий призер XX (Мюнхен, 1972 р.) і XXI (Монреаль,
1976 р.) Олімпійських ігор. Блохіна визнавали найкращим
футболістом України у 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978,
1980 і 1981 роках та найсильнішим гравцем СРСР у 1972, 1973
та 1974 роках. У 1975 р. його визнали найкращим футболістом
Європи. Заслужений майстер спорту.
2004 р. - головний тренер національної збірної України.
За підсумками 2006 року Олег Блохін потрапив до списку
10 найкращих тренерів світу.

СЕРГІЙ РЕБРОВ
Нападаючий. Кращий бомбардир
київського
«Динамо»
в
історії
українських чемпіонатів. З 1992 по 2000,
і з літа 2005 року по сьогоднішній день
зіграв за «Динамо» у вищій лізі 208
матчів (102 гола). Кращий футболіст
чемпіонату України 1996, 1998, 1999
років.
Чемпіон України 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000 років.
Володар Кубка України 1993, 1996, 1998,
1999, 2000 років.
С.Ребров
Кращий футболіст України 1996,
1998 років. Кращий бомбардир чемпіонату
України 1998 року.

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО
Андрій Шевченко є багаторазовим
чемпіоном України, став лідером нашої
збірної, зіграв за збірну світу, виграв
Кубок Ліги європейських чемпіонів,
одержав посвідчення №1 «Заслужений
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А. Шевченко

майстер спорту України з футболу» (2003 р.).
Почесний громадянин міста Переяслав-Хмельницький з
2006 року.
Нагороджений найвищою державною відзнакою держави
— «Герой України».
У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу
чемпіонів.
Один з найрезультативніших бомбардирів єврокубкових
турнірів за всі сезони.
Найкращий бомбардир національної збірної України в
історії. Капітан збірної України.
У 2004 році український легіонер «Мілана» (Італія) Андрій
Шевченко виграв «Золотий м'яч» — приз найкращому
футболістові Європи.
А в 2004 році здійснилася його давня мрія. Під час
відпустки Андрій Шевченко привіз до Києва Кубок Ліги
європейських чемпіонів, щоб показати його своїм землякам, які
поки що лише мріють про такі успіхи наших клубів.
2004 рік — Суперкубок УЄФА.
2006 рік — чвертьфіналіст чемпіонату світу.
1997 рік — найкращий гравець чемпіонату України.
1999 рік — найкращий бомбардир чемпіонату України.
Найкращий бомбардир Серії А у 2000 та 2004 роках.
Найкращий бомбардир Ліги чемпіонів 1999, 2001 та
2006 роках.
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ЄВРО – 2012
Чемпіонат Європи з футболу
2012 року, офіційно УЄФА Євро
2012, – 14-й чемпіонат Європи,
фінальна частина якого відбулася в
Україні та Польщі з 8 червня по
1 липня 2012 року. Чемпіонат
Європи з футболу 2012 став першим
подібним турніром, проведеним в
країнах Східної Європи.
У фіналі чемпіонату на НСК
«Олімпійському» в Києві збірна
Іспанії захистила титул чемпіонів
Європи й удруге поспіль завоювала
Кубок Анрі Делоне, перемігши з
рахунком 4:0 збірну Італії.
У турнірі взяли участь 16 збірних команд країн Європи.
Польща та Україна кваліфікувалися до фінальної частини
чемпіонату автоматично на правах господарів турніру. Ще 14
команд здобули право виступати у фінальній частині
в кваліфікаційному раунді, що відбувався з 11 серпня 2010 до 15
листопада 2011 року. Для збірної України домашнє Євро-2012
стало першим в її історії.
Матчі чемпіонату проходили на восьми стадіонах:
чотирьох у
Польщі
та
чотирьох
в
Україні.
Відкриття
чемпіонату
відбулося
8 червня
на
Національному стадіоні у
Варшаві, де в першому матчі
зіграли збірні Польщі та
Греції. Фінальний
матч
пройшов 1 липня на НСК
«Олімпійському» в Києві.
Кубок Анрі Делоне
11 грудня 2009 року
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та 4 жовтня 2010 року після засідань Виконкому УЄФА
ухвалено остаточне рішення про розподіл матчів містгосподарів України та Польщі, які проведуть Євро-2012. В
Україні турнір приймали чотири міста: Київ, Донецьк, Львів і
Харків. Право провести Фінал Чемпіонату Європи затверджено
за київським НСК «Олімпійський». У Польщі турнір приймали
також чотири міста: Варшава, Познань, Ґданськ і Вроцлав.
Матч-відкриття приймав варшавський «Національний».
11 червня 2012 року на стадіоні «Олімпійський», у Києві
відбувся футбольний матч між збірними України та Швеції.
Матч завершився з рахунком 2 – 1.

Стадіон «Олімпійський»

15 червня 2012 року на стадіоні «Донбас – Арена», у
Донецьку відбувся футбольний матч між збірними України та
Франції. Матч завершився з рахунком 0 – 2.
Матч проти Франції взагалі міг не відбутися через погодні
умови, якими суворий Донецьк зустрів команди, і які змусили
арбітра вже на п'ятій хвилині поєдинку відправити команди у
підтрибунне приміщення. Хоча вже за годину команди змогли
повернутися на поле і продовжити матч. Французи почали діяти
дуже агресивно - швидкі фланги і насичений центр поля не
давав збірній України грати у той футбол, який "жовто-сині"
запропонували в попередньому матчі шведам. Таким чином,
французи продемонстрували, хто насправді є фаворитом
групи "D".
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19 червня на 51-тисячному стадіоні «Донбас Арена» в
Донецьку в заключному матчі групи D Євро-2012 збірна Англії
обіграла Україну з рахунком 1:0.

Стадіон «Донбас – Арена»

Збірна України:
Головний тренер – Блохін О. В.
Вротарі – Максим Коваль, Андрій П’ятов, Олександр Горяїнов.
Захисники – Євген Селін, Євген Хачеріді, Олександр Кучер, В’ячеслав
Шевчук, Тарас Михалик, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Анатолій
Тимощук, Денис Гармаш, Олександр Алієв, Олег Гусєв, Руслан Ротань,
Сергій Назаренко, Євген Коноплянка.
Нападники – Андрій Шевченко, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко,
Артем Мілевський, Євген Селезньов, Марко Девич.

Збірна команда України по футболу,
Євро -2012
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ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФУТБОЛУ
Займайся тільки у відповідному спортивному одязі:
тренувальному костюмі, кросівках.
● Місце для гри вибирай так, щоб м'яч не потрапив у шибки,
транспорт або в перехожих. Потурбуйся про свою безпеку і
безпеку сторонніх людей.
● Перед початком гри прибери ігровий майданчик, аби там не
було зайвих предметів, які можуть призвести до травми.
● Залишай гострі предмети (значки, шпильки тощо) у
роздягальні.
● Спочатку виконай підготовчі вправи для розминки і добре
розігрійся. Це допоможе тобі уникнути травм.
● Дотримуйся правил гри.
●

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
● Грати на проїзній частині дороги.
● Штовхати у спину гравця, що біжить попереду з м'ячем.
● Робити підніжки та зачепи, хапати за спортивну форму чи
руки.

ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ
Грають на полі завдовжки 90—120 метрів і завширшки
45—90 метрів. На двох протилежних кінцях стоять ворота
(завширшки 7,32 м і
заввишки 2,44 м), куди
потрібно забити м'яча.
М'яч,
обвід
якого
повинен бути 68-71 см, а
маса — від 396 до
453 грамів. У момент
початку гри тиск у
середині кулі має бути від
0,6 до 1,1 атмосфери
(600—1100 г/см²).
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ПРАВИЛА ГРИ У ФУТБОЛ
Перед початком гри футболісти кожної з команд
розміщуються тільки на своїй половині поля. Розпочинаючи гру,
футболіст повинен спрямувати перший удар на поле суперника.
До суддівської бригади входить арбітр та два асистенти.
Арбітр — це суддя на полі. Асистент — суддя на лінії.
Вільний удар - Ліва рука судді піднята вгору, правою —
свисток до рота.
Вільний удар призначають за ненавмисне порушення. Той,
хто виконує вільний удар, не може бити одразу по воротах, а
повинен спочатку передати м'яч іншому гравцеві
Штрафний удар - Ліва рука судді вліво, права — свисток
до рота.
Штрафний удар призначаються за грубе порушення правил
гри.
Продовження гри. - Дві руки судді витягнуті вперед.
Польові гравці не мають права торкатися м'яча рукою. За
гру рукою призначають штрафний удар, а якщо порушення
відбулося в межах штрафного майданчика — пенальті.
Жовта картка, яку показує суддя, означає попередження,
а червона — видалення з поля.
Прапорець у правій руці судді, піднятий над головою, —
поза грою.
Прапорець суддя підніс горизонтально в двох руках над
головою — заміна.
Забороняється робити підніжку, штовхати, стримувати,
бити руками й ногами гравців.
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ТЕХНІКА ГРИ У ФУТБОЛ
ТЕХНІКА ПЕРЕСУВАННЯ
Основу техніки пересування під час гри у футбол
складають: стрибки, зупинки, повороти, біг спиною вперед,
схрещений приставний крок.
Уміння бігти спиною вперед короткими, але частими
кроками, потрібне насамперед захисникам.
Біг перехресним кроком використовують для зміни
напрямку руху ривками з місця праворуч або ліворуч, а також
після поворотів; махову ногу заносять перехресно попереду
опорної.
Біг приставним кроком виконують на зігнутих ногах;
перший крок роблять ногою, відповідною до напрямку руху;
другий крок — приставний.
Стрибки роблять поштовхом однієї або обох ніг: вперед,
убік, угору. За допомогою стрибків ударяють м'яч головою,
зупиняються, виконують фінти.
Повороти виконують після зупинки. Для цього треба
зробити напівоберт на ступнях або п'ятах, перенести масу тіла
вперед і випрямити опорну ногу.
Зупинка дозволяє змінити напрямок руху. Для цього
спочатку треба перенести масу тіла назад: тобто перед зупинкою
випростатись у бік задньої сильно зігнутої ноги, другою ногою
зробити крок уперед, спираючись на п'яту".

УДАРИ ПО М’ЯЧУ НОГОЮ
Середина підйому ноги — це та частина стопи, яку
покриває шнурівка взуття.
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Удар — основний прийом футболу. Ним здійснюється
передача м'яча або спрямування його у ворота.

Удар середньою частиною підйому ноги по
нерухомому м'ячу

Щоб зробити удар по м'ячу серединою підйому, треба
відійти кілька кроків назад від нього, розігнатися, в кінці розбігу
опорна нога має бути на 10—15 см збоку від м'яча. Під час
удару опорна нога піднімається на носок, щоб ногою, яка робить
удар, не зачепити землю.

Удар внутрішньою частиною підйому по
нерухомому м'ячу
Удар внутрішньою частиною підйому по нерухомому м'ячу
застосовують під час коротких, середніх і довгих передач та
ударах по воротах.
Він виконується так само, як і удар серединою підйому, але
в останній перед ударом момент треба розвернути носок ноги
назовні. Розбіг робиться під кутом у напрямку удару.
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Опорну ногу треба поставити на зовнішню частину стопи
збоку від м'яча на 20—30 см, сам удар спрямувати на м'яч трохи
збоку від його центру.

УДАРИ ПО М’ЯЧУ ГОЛОВОЮ
Ударами по м'ячу головою можна передати м'яч партнеру
перехопити передачу, спрямовану на суперника, ударити по
воротах.
Цей прийом вимагає зусиль м'язів шиї, тому їх треба
постійно тренувати.

ВЕДЕННЯ М’ЯЧА
Веденням м'яча гравець просувається на кращу позицію для
передачі його або удару по ньому.
При веденні м’яча по прямій лінії найбільш зручним є
штовхання його зовнішньою частиною підйому.
Ведення м’яча по кривій лінії здійснюється внутрішньо
частиною підйому.
Веди м'яч і одночасно стеж за ним, за гравцями, а також за
напрямком свого руху. Не відпускай м'яч від себе, бо його
може перехопити гравець іншої команди.
Веди м'яч протилежною від суперника ногою, закриваючи
підступи до нього тулубом.
Прийом ведення м'яча здійснюй тільки в тих випадках, коли
немає можливості зробити передачу. Не зупиняйся під час
штовхання м'яча.

ЗУПИНКИ М’ЯЧА
Під час гри часто виникає потреба зупинити м'яч.
Найчастіше це роблять підошвою і внутрішньою стороною
стопи.
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Зупинка м'яча підошвою
Зупинка м'яча, який котиться, підошвою. Головне при
зупинці м'яча — щоб він не відскочив від гравця.

Зупинка м'яча внутрішньою стороною ступні
Під час зупинки м'яча внутрішнім боком ступні треба
відвести ногу трохи назад.

Зупинка м'яча стегном
М'яч, що летить згори, можна зупиняти стегном або
грудьми.
Щоб пом'якшити прийом м'яча, під час дотику його до
стегна опусти зігнуту у коліні ногу трохи вниз.

Зупинка м'яча грудьми
Коли м'яч торкнеться грудей, відхились назад.

ВІДВОЛІКАЛЬНІ ДІЇ
Рухи, внаслідок яких суперник вводиться в оману, у
футболі називають відволікальними діями або фінтами.
Виконуються вона м'ячем і без
м'яча.
Прискорення руху, зміна
напрямку
бігу
допомагають
звільнитися, від опіки і вийти на
вигідне місце.

Фінт «відходом»
Якщо назустріч гравцеві, який
веде м’яч, рухається суперник, то
відволікти його можна так:
спочатку треба зробити хибний
крок в один бік, потім швидко
Фінт «відходом»
перенести масу тіла на другу ногу
і водночас перевести м’яч у протилежний бік.
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Фінт ударом
Під час атаки суперника гравець із м'ячем імітує удар. Коли
суперник витягує ногу, щоб перешкодити удару, гравець із
м'ячем прямує повз нього в інший бік.

Фінт «зупинкою»
Під час ведення ногу треба занести над м'ячем, немовби з
метою зупинити його підошвою. Суперник, який біжить поруч,
побачивши занесену ногу, уповільнює рух. У цей час гравець б'є
по м'ячу в напрямку ведення і втікає від суперника.

ВІДБИРАННЯ М’ЯЧА
М'яч можна відбирати зусібіч, коли суперник приймає
м'яч або коли веде його.
Найкраще відбирати м'яч тоді, коли суперник приймає
його; уважно дивись не на відволікальні рухи суперника, а на
м'яч.
Найчастіше м'яч відбирають тоді, коли він знаходиться
попереду гравця. Намагайся випередити суперника, щоб вибити
м'яч у нього з-під ноги.
У момент заволодіння м'ячем зігни коліна і трохи
нахились.

ВКИДАННЯ М’ЯЧА
Якщо м'яч перетнув бічну лінію, його треба повернути на
поле. Це і називається — "вкидання".
Техніка вкидання м’яча:
 вкидай м'яч обома руками з-за голови;
 стій обличчям до поля на тому місці, де м'яч перетнув лінію;
 не відривай ноги від землі;
 не заступай за бокову лінію.
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ТЕХНІКА ГРИ ВОРОТАРЯ
Воротар
повинен
володіти
різноманітними прийомами: ловити
м'яч, відбивати його, робити різні
стрибки, вкидати м'яч та вибивати його
з рук і з землі. Воротар постійно має
бути готовим вступити в гру і тому ноги
має тримати напівзігнутими в колінах і
розведеними на довжину стопи так, щоб
м'яч не проскочив між ними.
Тулуб нахилений уперед, руки –
зігнуті в ліктях, а м'яч - завжди в полі
зору.
Пересуватися у воротах треба приставним кроком, а якщо
ігрова ситуація вимагає виходу воротаря наперед, він робить
короткі кроки. Повертаючись на своє місце, він біжить
короткими кроками, але спиною вперед, переносячи масу тіла з
пальців на п’яти.
Коли м'яч котиться на тебе, нахились і підхопи його, ноги
тримай разом. Ловлячи м'яч знизу, долоні слід повернути
назустріч м'ячу. Мізинці повинні торкатися один одного, ноги
зімкнуті. Схопивши м'яч, притисни його до грудей.

Ловіння м'яча, що летить згори
Під час ловіння витягни прямі руки до м'яча; поверни
долоні вперед із розчепіреними пальцями.
Щоб м'яч не відскочив, під час дотику його до рук слід
трохи відвести руки назад. Зупинивши м'яча, міцно охопи його
пальцями і притисни до грудей.

Кидки м'яча
Знизу. Використовується, коли необхідно точно спрямувати
м'яч до ніг партнера на близьку відстань.
Згори.
Використовується,
коли
необхідно
точно
спрямувати м'яч до ніг партнера на дальшу відстань.
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Футбол — дуже цікава гра. Вона розвиває швидкість,
кмітливість, точність реакції, витривалість. Футбол тренує не
тільки ноги, але й тіло в цілому. Також футбол є командною
грою і розвиває згуртованість та командний дух. А найбільше в
цій грі вабить її неперевершений азарт!
Сьогодні футбол – найпопулярніша і найбільш захоплююча
гра у світі з м’ячем.
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